
UCHWAŁA NR  XXVI / 2019/20 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342  

im. Jana Marcina Szancera w Warszawie 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmian w Statucie SP 342. 
  

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) uchwala się co 
następuje: 
 

 
§ 1. W Statucie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana 
Marcina Szancera w Warszawie (zał. do zarządzenia nr 9/2017/18 dyrektora z  dnia 1 
grudnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Statutu) wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1) w § 6: 
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Szkoła organizuje nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach 
przedszkolnych.”. 

 
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Rada pedagogiczna ustala w drodze uchwały ramowy rozkład dnia, w tym 
godziny pracy oddziałów, przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców lub 
osoby upoważnione, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Rodzic ma obowiązek przyprowadzenia i odbierania dziecka w 
godzinach umożliwiających realizację zajęć edukacyjnych w oparciu o podstawę 
programową. Nie dopuszcza się odbierania dziecka w trakcie godzin pracy 
oddziału przedszkolnego i ponownego jego przyprowadzania, za wyjątkiem 
względów medycznych np. szczepień, rehabilitacji, wizyt lekarskich itp.” 

 
2) Po paragrafie 36 dodaje się paragraf 36a w brzmieniu: 

„§ 36a. 1. W oddziale dwujęzycznym prowadzi się nauczanie języka obcego 
nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, w wymiarze ustalonym w 
zapisach prawa oświatowego; 

2. Nauczanie dwujęzyczne realizowane jest w zakresie obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii Polski oraz 
drugiego języka obcego. Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim 
i języku obcym ustalane są przez  nauczyciela przedmiotu nauczanego 
dwujęzycznie, z uwzględnieniem poziomu umiejętności uczniów w zakresie 
języka obcego.” 

§ 2. Wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej powierza się Dyrektorowi Szkoły. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej 


